
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

udostępnionych w złożonych przeze mnie dokumentach w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).  

 

……………………………………………………………………………. 

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę 

. 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW 

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Powyższe zasady mają zastosowanie od 25 maja 2018r. : 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest firma ORYX S.C. 
Robert Konieczny Tomasz Krajewski z siedzibą w Rzepinie, ul. Słowackiego 84, 69-110 Rzepin, 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych w zakresie działania firmy ORYX S.C. może Pani/Pan skontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu rekrutacja@sellnet.eu, 

3. Administrator danych osobowych - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 
udzielonej zgody, 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 
dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia  
ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu,  
oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do 
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym 
prawem. Jednocześnie - wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne  
z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu  
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, 
której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma 
charakter dobrowolny. 

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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